При
оплаті
на
поточний
рахунок
РРО/ПРРО
не
застосовується
“...у разі, якщо Підприємець надає покупцю для оплати за
товар реквізити поточного рахунку у форматі IBAN, то у такому
випадку РРО/ПРРО не застосовується, оскільки така операція не
є розрахунковою у розумінні Закону № 265, незалежно від
обраного покупцем способу оплати“.
До такого
висновку дійшли укладачі
636/ІПК/99-00-07-04-01-06 від 26.05.2022.

ІПК

Водночас, як йдеться з листа, – “...якщо Підприємець для
оплати за товар надав реквізити свого електронного платіжного
засобу (платіжної карти) або покупцю надано можливість
здійснити оплату за товар з використанням реквізитів платіжної
карти Підприємця, така операціє є розрахунковою та вимагає
застосування РРО/ПРРО на загальних підставах. У випадках
отримання оплати за товар в позаробочий час (вихідні та/чи
святкові дні), РРО/ПРРО слід застосовувати не пізніше
наступного робочого дня саме суб’ єкта господарювання, під час
опрацювання ним виписки про рух коштів на рахунку, як
інформації про розрахункові операції здійсненні дистанційно, з
дотриманням хронології здійснення таких операцій”.
Фотокопію індивідуальної податкової консультації №
636/ІПК/99-00-07-04-01-06 від 26.05.2022 надаємо нижче.

Компанія Вікторія

У разі, якщо у вас виникла необхідність адвокатського захисту
від протиправних дій державних (зокрема податкових) органів,
звертайтесь за електронною адресою юридичного партнера
Компанії Вікторія – АО «Західна Правозахисна Група» –
office@vg.ua або через форму швидкого звернення (натисніть
кнопку нижче)
ЗАМОВИТИ ON-LINE

Зверніть увагу, додатково Ви зможете замовити за акційними
знижками:
• послуги бухгалтерського обслуговування для підприємств та
податкового супроводу для підприємців (послуги з
бухгалтерського та податкового аутсорсингу);
• консультації з оптимізації та планування податкового
навантаження. Вибору оптимальної системи оподаткування;
• послуги аутстафінгу (лізинг персоналу, як елемент
оптимізації оформлення працівників);
• виготовлення документів по охороні праці;
• електронні ключі та програмне забезпечення для подання
електронної звітності «Соната»;
• ПРРО “Вчасно”;
• Касові апарати/РРО Datecs;
• постановку на облік РРО/ПРРО та отримання ліцензії на
торгівлю алкогольними та тютюновими виробами

Підприємець чи підприємство:
маєте торгову площу до 20 м.
кв.
–
не
застосовуєте
банківський термінал
Обов’язок застосування банківського термінала при
розрахунках готівкою – це одне з питань фактичних перевірок
податковими органами у 2022 році. Мораторій на подібні
перевірки скасовано.
Разом з тим, законодавство передбачає можливість
незастосування банківського термінала, якщо торгова площа є
менше ніж 20 м кв. Так, п. 2 Постанови КМУ від 29 вересня 2010
р. N 878 передбачає звільнення від обов’язкового приймання
спеціальних платіжних засобів для здійснення розрахунків за
продані товари (надані послуги):
– заклади громадського харчування закритого типу, які
обслуговують певний контингент споживачів, зокрема особовий
склад Збройних Сил та інших військових формувань,
студентів, учнів та викладачів вищих, професійно-технічних,
загальноосвітніх навчальних закладів, працівників
промислових підприємств;
– підприємства торгівлі з торговельною площею до 20 кв.
метрів (крім автозаправних станцій);
– суб’єктів господарювання, які провадять господарську
діяльність у населених пунктах з
чисельністю населення менше ніж 25 тис. осіб.

У практичному застосуванні цього пункту виникло питання: чи
розповсюджується пільга 20 м.кв. для підприємців?
Компанією Вікторія було ініційовано запит до
Мінекономіки та отримано відповідь від 18.05.2022
№3631-06/25735-07, з якої йдеться наступне:

Разом з тим, слід врахувати, що дана пільга діятиме виключно до дати набрання чинності
Закону України «Про платіжні послуги», який попередньо вводиться в дію з 01.08.2022

“Відповідно до пункту 1 Постанови № 878 суб’єкти
господарювання, які провадять діяльність у сфері продажу
товарів, громадського харчування та послуг і які відповідно
до закону використовують реєстратори розрахункових
операцій, повинні здійснити перехід на обов’язкове
приймання спеціальних платіжних засобів для здійснення
розрахунків за продані товари (надані послуги) у визначені
терміни.
Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в
населених пунктах менше ніж 25 тисяч населення, а також
підприємства торгівлі з торговельною площею до 20 кв.
метрів, заклади громадського харчування закритого типу, які
обслуговують певний контингент споживачів, звільнені від
обов’язкового приймання електронних платіжних засобів
(пункт 2 Постанови № 878)
Отже, вимога щодо обов’язкового приймання електронних
платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані
товари не поширюється на суб’єктів господарювання, як
юридичних осіб, так і фізичних осіб – підприємців, які
мають торговельні підприємства з торговельною площею до 20
кв. метрів”.
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Аутстафінг та РРО: позиція
ДПС
Податковим кодексом України надається наступне визначення
послуги персоналу – це господарська або цивільно-правова
угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент
або нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи
(резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних осіб
для виконання визначених цією угодою функцій.
Отже, Податковий кодекс визнає можливість, коли працівник,
котрий оформлений в одного роботодавця, виконує роботу та
підпорядковується іншому суб’єкту господарювання. Разом з тим,
як бути із застосуванням РРО?.. Хто зобов’язаний застосовувати
РРО – суб’єкт, котрий надає послуги персоналу чи суб’єкт, який
ці послуги отримує?..
Маємо досить ґрунтовне роз’яснення: податковим органом
підтримується позиція, що обов’язок застосування РРО є саме в
суб’єкта господарювання, що фактично займається продажем, а не
оператором послуги персоналу.
Деталі – у листі нижче.

Компанія Вікторія

Як НАССР (ХАССП) стосується
усіх
закладів
торгівлі
продуктами харчування
Починаючи з 20.09.2019р. на малих потужностях оператори
ринку повинні розробити, увести в дію та практично
застосовувати процедури, засновані на системі НАССР (ст. 20,
21 Закону № 771).
Що таке малі потужності?.. З визначення Закону, це не
тільки виробництво продуктів харчування і громадське
харчування, але й звичайна роздрібна торгівельна діяльність і
не обмежуючись магазинами, павільйонами тощо. І це не
першоквітневий жарт!..
У відповідності до пункту 37 частини першої статті 1 Закону
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів»23 грудня 1997 року № 771/97-ВР малі
потужності – потужності, які постачають харчові продукти
кінцевому споживачу, мають не більше ніж десять осіб робочого
персоналу, займають площу не більше ніж 400 кв.м, або
потужності, які не постачають харчові продукти кінцевому
споживачу та мають не більше ніж п’ять осіб робочого
персоналу.
Нагадаємо також, що у відповідності до ст. 65 Закону №2042
у разі невпровадження на потужностях постійно діючих процедур
НАССР, на оператора ринку накладатиметься штраф у розмірі:
на юридичних осіб – 30 МЗП (у 2020 році це 141 690
грн.);
на фізосіб-підприємців – 15 МЗП (70 845 грн.).
Також передбачено, що за перше порушення протягом останніх
трьох років державний інспектор обмежиться лише приписом.

В свою чергу, невиконання або несвоєчасне виконання припису
тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу: для юросіб –
8 МЗП (37 784 грн.), для фізосіб-підприємців – 5 МЗП (23 615
грн.).
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Торгівля побутовою хімією
Правила торгівлі побутовою
хімією
Законодавство України визначає наступні вимоги до реалізації
товарів побутової хімії.
На упаковці отруйних або вогненебезпечних товарів мають бути
попереджувальні написи “Отрута”; “Вогненебезпечно”; “Берегти
від вогню”; “Не розпиляти біля відкритого вогню”; “Оберігати
від попадання в очі” тощо, а також інформація про правила та
умови безпечного їх використання.Фарби мають додаткові
маркувальні дані: марку, колір, витрати на 1 кв.м, правила
поводження з товаром, вид розчинника.
Здійснюючи приймання товарів, перевіряють дату виготовлення і
строк придатності товарів, які при тривалому зберіганні
втрачають якість (клеї, оліфи, лаки, емалі, фарби, деякі
отрутохімікати, фотохімікати).

Зберігання товарів побутової хімії здійснюється з дотриманням
вимог правил пожежної безпеки, а також санітарних вимог щодо
транспортування та зберігання товарів.Суб’єкти господарювання
здійснюють зберігання та продаж товарів побутової хімії у
торговельних приміщеннях з урахуванням їх складу та
призначення за умови, що отруйні товари зберігаються окремо
від решти. Товари побутової хімії зберігають у закритих сухих,
чистих, добре вентильованих приміщеннях з підлогою з бетону
або з керамічних плиток при температурі не нижче ніж 0 °С і не
вище ніж від +20 до +25 °С та відносній вологості повітря не
більше ніж 55-65 відсотків.Для уникнення погіршення якості
хімічних товарів (зволожування, руйнування та розкладання)
забороняється зберігати товари побутової хімії у вологих
приміщеннях.При зберіганні легкозаймистих і горючих рідин у
аерозольній упаковці, пляшках та іншій тарі необхідно захищати
їх від дії прямих променів світла та теплового впливу, при
цьому забороняється зберігати одночасно більше 15 тисяч
аерозольних упаковок.При зберіганні товари побутової хімії
розміщують окремо за групами, видами з урахуванням їх
особливих властивостей. Тверді лакофарбові товари зберігають
окремо від рідких. Товари, які мають підвищену пожежну
небезпеку (аерозольні упаковки, лаки, розчинники, нітроемалі,
клеючі матеріали тощо), зберігають у герметичній тарі окремо
від інших товарів у спеціально пристосованих приміщеннях.
Окремо від інших товарів зберігають отрутохімікати.
Забороняється зберігати:
легкозаймисті та горючі рідини в скляній тарі місткістю
більше ніж 0,5 л кожна;
масла та інші мастильні матеріали, олійні фарби, оліфу,
смолу – разом з горючими матеріалами;
лаки,
спирти,
розріджувачі,
оліфу
та
інші
вогненебезпечні речовини – у підвалах приміщень
торговельного підприємства;
хімічні препарати і реактиви – в одному приміщенні з
окислювачами,
кислотами,
горючими
газами,

легкозаймистими, горючими рідинами.
Товари побутової хімії у твердій упаковці розміщують на
підтоварниках висотою штабеля не більше ніж 1,5 м, а в м’якій
упаковці – на полицях стелажів.
Ці товари розміщують на відстані не менше ніж 1 м від приладів
опалення, відстань між стінами та штабелями має бути не менше
ніж 1 м.
При тривалому зберіганні товари побутової хімії необхідно
періодично оглядати, у разі потреби просушувати, перевіряти
цільність і герметичністьтари отрутохімікатів, лакофарбових
товарів, клеїв тощо.
На кожній упаковці (тарі) з хімічною речовиною має бути
етикетка або бирка з його назвою та зазначенням характерних
властивостей (окислювач, пальне, самозаймисте тощо).
Усі товари побутової хімії повинні мати анотації з інформацією
про споживчі властивості товару.
У торговельному (демонстраційному) залі товари побутової хімії
розміщують за групами на пристінних та острівних гірках,
прилавках, у контейнерах та на іншому обладнанні.
Забороняється продаж товарів без інформаційних етикеток, із
закінченим строком придатності, товарів у пошкодженій
упаковці, а також небезпечних товарів побутової хімії
(отрутохімікатів, вогненебезпечних речовин тощо) без належного
попереджувального маркування та інформації про правила та
умови їх використання.
Продаж вогненебезпечних та отруйних побутових хімічних речовин
неповнолітнім забороняється.
Товари побутової хімії в аерозольній упаковці продаються в
ізольованих секціях або на ізольованих робочих місцях.
Асортимент товарів побутової хімії може бути розширений за

рахунок продажу інструментів для малярних робіт, садовогороднього інвентарю тощо.
Ураховуючи можливий несприятливий вплив засобів побутової
хімії на організм людини, до роботи з ними допускаються лише
особи віком 18-55 років, які не мають нервових, шкірних і
алергічних захворювань. Особи віком понад 55 років
допускаються тільки з дозволу медичних органів. Не
допускаються до роботи особи з підвищеною чутливістю до
хімічних речовин.

